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國立屏東科技大學 มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง 
◎ช่ือมหาวิทยาลยั : National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) 
     ที่อยู่ : No.1 Shuefu Road, Neipu 91201, Pingtung, Taiwan (R.O.C.) 
    โทรศัพท์ : +886-8-7740561   โทรสาร : +886-8-7740208    เวบ็ไซต์ : http://www.npust.edu.tw 
 
◎ประวตั ิ

   ปี พ.ศ.2467 ก่อตั้งโรงเรียนเพ่ือการเกษตรข้ึนในเมืองเกาสง เขตผิงตง และไดรั้บการปฏิรูปมาอยา่งต่อเน่ือง  
   ปี พ.ศ.2540  เปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง 

 
◎แนะน ามหาวทิยาลยั 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา  NPUST ถือวา่ประสบความส าเร็จดา้น งานวจิยัและทางวชิาการเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหบ้รรลุ
เป้าหมายกลายเป็น 1 ใน 15 มหาวทิยาลยัชั้นน าทางดา้นงานวจิยั ท่ีมีค่าความถ่ีการอา้งอิงในบทความวารสาร WOS ระดบัสูง ซ่ึงเป็น
วารสารสาขาวทิยาศาสตร์เกษตร รวมถึงสาขา นิเวศวทิยาและวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี NPUST ยงัเป็นมหาวทิยาลยั 1 ใน 15 
มหาวทิยาลยัชั้นน าท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละใชอ้า้งอิงในงานวจิยัทางดา้นสาขาวทิยาศาสตร์การเกษตร สาขาพืชศาสตร์และสตัวศาสตร์ 
สาขาภูมิคุม้กนัวทิยาและจุลชีววทิยา สาขาระบบนิเวศน์วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและสาขาพิภพวทิยามาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
NPUST ยงัไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากกระทรวงศึกษาธิการส าหรับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นการเรียนการสอนต่อเน่ือง
มาหลายปี NPUST ยงัทุ่มเทใหก้บัการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเขา้ร่วมการแข่งขนังานวจิยัและช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศ
ใหแ้ก่นกัศึกษา เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่ NPUST มีความโดดเด่นในดา้นการเรียนการสอนรวมถึงงานวจิยั ตลอดจนการพฒันาความสามารถ
ของมนุษยท์างดา้นการเกษตรเขตร้อนเป็นอยา่งมาก ดว้ยจุดแขง็เหล่าน้ีทั้งทางดา้นการเกษตรเขตร้อนและดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลให ้NPUST 
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ NPUST ตระหนกัถึงจุดแขง็ทางการเกษตรเขตร้อนของมหาวทิยาลยั จึงไดใ้ชจุ้ดแขง็น้ีมา
สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม โดยการน าเสนอ "ผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีผา่นกระบวนการศึกษาวจิยั" ( POR) มาใชใ้นสงัคม ท าใหเ้กิดความ
เขม้แขง็ข้ึนมาในสงัคม NPUST ไดส้ร้างความสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงติดอนัดบัโลก มากกวา่ 154 แห่ง โดยผา่นการ
แลกเปล่ียนทางวชิาการต่าง ๆ การศึกษาทางไกล การแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัศึกษา การแบ่งปันทรัพยากรและการท าวจิยัร่วมกนั 
ปัจจุบนัทางมหาวทิยาลยัมีนกัศึกษาต่างชาติท่ีก าลงัศึกษา ประมาณ 640 คน โครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีมีนั้นจะน ามาซ่ึงความ
เป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษาชั้นน าของโลก 

◎ การรับสมคัร 
1. หลกัสูตรการศึกษาและภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
※ คณะเกษตรศาสตร์ 
 สถาบนับณัฑิตทรัพยากรชีวภาพ/ ระดบัปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาอุตสาหกรรมโรงงาน/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาวทิยาศาสตร์อาหาร/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาวนศาสตร์/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการเพาะเล้ียงพืชและสตัวน์ ้ า/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาสตัวศาสตร์/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาเวชศาสตร์/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาวทิยาศาสตร์และการออกแบบทางไม ้/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
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※ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 สาขาสตัวแพทยศาสตร์/ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สถาบนับณัฑิตเทคโนโลยวีคัซีนในสตัว/์ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สถาบนับณัฑิตอนุรักษส์ตัวป่์า/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 
※ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาวศิวกรรมโยธา/ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาจีน/ ภาษาองักฤษ) 
 สาขาการอนุรักษดิ์นและน ้ า/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาวศิวกรรมยานยนตร์/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
    สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สถาบนับณัฑิตวศิวกรรมวสัดุ/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 

 
※ คณะการจดัการ 
 สถาบนับณัฑิตภูมิสถาปัตยกรรมและการจดัการ/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สถาบนับณัฑิตการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการจดัการการเกษตร/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการจดัการสาระสนเทศ/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการจดัการอุตสาหกรรม/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการบริหารธุรกิจ/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการจดัการและแฟชัน่ดีไซน/์ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการจดัการการโรงแรม/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 หลกัสูตรนานาชาติสาขาการเงิน/ ระดบัปริญญาตรี (ภาษาองักฤษ) 
 

※ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 สถาบนับณัฑิตอาชีวะและเทคนิคการศึกษา/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สถาบนับณัฑิตอุตสาหกรรมวฒันธรรมฮกักา/ ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาสงัคมสงเคราะห์/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาภาษาสมยัใหม่/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาสนัทนาการการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 สาขาการดูแลเด็ก/ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ภาษาจีน) 
 

※ คณะวิทยาลยันานาชาติ 
 ภาควชิาเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหวา่งประเทศ/ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสูตรนานาชาติวทิยาศาสตร์การอาหาร/ ปริญญาโท (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสูตรนานาชาติวศิวกรรมศาสตร์ธรณีและน ้ า/ ปริญญาโท (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสูตรนานาชาติ การบริหารจดัการธุรกิจการเกษตร/ ปริญญาโท (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสูตรนานาชาติวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีลาสวยงาม/ ปริญญาโท (ภาษาองักฤษ) 
 หลกัสูตรนานาชาติเทคโนโลยวีคัซีนในสตัว/์ ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาษาองักฤษ) 
 ศูนยภ์าษาจีน 
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2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คณะ/ ภาควิชา อตัราค่าธรรมเนียมเฉล่ีย/ ปี (USD) 

เกษตรศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติ $3,365-4,210 
(ประมาณ 117,775-147,350 บาท) 

วศิวกรรมศาสตร์ $3,520-4,245 
(ประมาณ123,200-148,573 บาท) 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการ $3,200-4,080 
(ประมาณ123,200-148,573 บาท) 

 
3. หอพกั 

รูปแบบหอพกั จ านวน (เตียง) ลกัษณะ ค่าธรรมเนียม/ ปี (USD) 
หอพกัชาย 228 4 เตียง/ หอ้ง $725 (ประมาณ 25,375/ปี) 
หอพกัหญิง 208 4 เตียง/หอ้ง $725 (ประมาณ 25,375/ปี) 

 
4. ค่าครองชีพ: 
  ประมาณ10,150 – 15,050 บาท/เดือน 
 
5.ทุนการศึกษา 

ประเภททุน รายละเอียดทุน/ ปี คุณสมบติั 
ทุนมหาวทิยาลยั
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติผิงตง
ส าหรับนกัศึกษา
ต่างชาติดีเด่น 

ปริญญาตรี:  
งดเวน้ค่าเล่าเรียนและค่าท่ีพกั 
ปริญญาโทและเอก:  
ทุนเตม็จ านวน (งดเวน้ค่าเล่าเรียน, ค่าหน่วยกิ
ตสูงสุด 12 หน่วยกิต/ เทอม, ค่าหอพกัภายใน
มหาวทิยาลยัพร้อมค่าใชจ่้ายรายเดือน หรืองด
เวน้ค่าเล่าเรียนบางส่วน, ค่าหน่วยกิตสูงสุด 12 
หน่วยกิต/ เทอม, ค่าหอพกัภายในมหาวทิยาลยั 

ระดบัปริญญตรี:  
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1, 2, 3 และ 4 ตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย 75%  
ต่อปีหรือมากกวา่นั้น 
ระดบัปริญญโท: 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-2 มีเกรดเฉล่ีย 80% ต่อปีหรือมากกวา่
นั้น; TOEFL paper 520 คะแนนหรือมากกวา่นั้น 
ระดบัปริญญเอก:  
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 หรือ 4 ไดเ้กรดเฉล่ีย 80% ต่อปีหรือ
มากกวา่นั้น; TOEFL paper 520 คะแนนหรือมากกวา่นั้น  
(http://oia.npust.edu.tw/en/International_scholarship) 

 
6. ขอ้ก าหนดการรับสมคัร 

ช่วงเวลาเปิดรับสมคัร การประเมิน 
  1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 

(ส าหรับผูล้งทะเบียนเรียนใน
เดือนกนัยายน) 

  1 กนัยายนถึง 30 พฤศจิกายน
(ส าหรับผูล้งทะเบียนเรียนใน
เดือนกมุภาพนัธ์) 

1. แบบฟอร์มการสมคัรและเอกสารการสมคัรอ่ืนๆ 
(http://oia.npust.edu.tw/International_Application%20) 
2. การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(สามารถเลือกวธีิการสมัภาษณ์) 
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7. ศูนยภ์าษาจีน 
※ คอร์สเรียนทัว่ไป 

คอร์สเรียน ระยะเวลาเรียน จ านวนช่ัวโมง ค่าเรียน วนัปิดรับสมคัร 

คอร์สเรียนภาษาฤดูใบไมร่้วง ก.ย. ~ ม.ค. 270 
$1,000  

(ประมาณ 34,970 บาท) 
15 สิงหาคม 

คอร์สเรียนภาษาฤดูหนาว ก.พ.~ มิ.ย. 270 
$1,000  

(ประมาณ 34,970 บาท) 
15 มกราคม 

 
※ โปรแกรมภาษาระยะสั้น 

คอร์สเรียน ระยะเวลาเรียน จ านวนช่ัวโมง ค่าเรียน วนัปิดรับสมคัร 

ภาคฤดูร้อนหลกัสูตรเร่งรัด ก.ค. ~ ส.ค. 72 
$310  

(ประมาณ 10,840 บาท) 
กรกฎาคม 

คอร์สเรียนภาคการศึกษา 
ฤดูใบไมผ้ลิ 

ก.พ.~ มิ.ย. 30 
$130 

(ประมาณ 4,546 บาท) 
กมุภาพนัธ์ 

คอร์สเรียนภาคการศึกษา 
ฤดูใบไมร่้วง 

ก.ย.~ ม.ค. 30 
$130 

(ประมาณ 4,546 บาท) 
กนัยายน 

 
8. การติดต่อ: 
※ ส านกังานวิเทศสมัพนัธ์ 

Website: http://oia.npust.edu.tw 
Facebook: https://www.facebook.com/npustoia 
Division: International Students Affairs TEL: +886-8-7703202 ext 6305  Fax: +886-8-7740208 
E-mail: international@mail.npust.edu.tw 

 
※ ศูนยภ์าษาจีน 

Website: http://clc.npust.edu.tw 
Tel: +886-8-7703202 ext 7715 
E-mail: clc@mail.npust.edu.tw 

 
9. ขั้นตอนการรับสมคัร: 
※ ภาคปกติ 

 (1) เอกสารการสมคัร (ภาษาองักฤษหรือภาษาจีน)  
   A.  แบบฟอร์มการสมคัร (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://oia.npust.edu.tw/en/International_scholarship)  
   B.  แผนการศึกษา (อยา่งนอ้ย 300 ตวัอกัษร) 
   C.  หวัขอ้งานวจิยั (ส าหรับผูส้มคัรระดบัปริญญาโทและเอกเท่านั้น) (ไม่จ ากดั) 
   D.  วฒิุการศึกษา (เอกสารตอ้งไดรั้บการรับรองโดยสถานทูตไตห้วนั/ ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปหรือ 
      มหาวทิยาลยั) 
   E.  ผลการศึกษา (เอกสารตอ้งไดรั้บการรับรองโดยสถานทูตไตห้วนั/ ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปหรือ  

   มหาวทิยาลยั) 
     F.  จดหมายแนะน า 2 ฉบบั (คนละ 1 ฉบบั ไม่ก าหนดแบบฟอร์ม) 
     G.  เอกสารรับรองการเงิน (ไม่นอ้ยกวา่ $3,000 USDหรือประมาณ 105,000 บาท) 
     H.  ประกาศนียบตัรการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ (เช่นผลการสอบ TOEFL paper/ TOEFL CBT/ TOEFL IBT/ IELTS/ 

   TOEIC) 
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     I.  ประกาศนียบตัรการสอบวดัระดบัภาษาจีน 
  (จ าเป็นส าหรับการสมคัรหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ยกเวน้คณะวทิยาลยันานาชาติ ผลสอบท่ีใช ้อาทิ TOCFL หรือ  
  HSK) 

     J.  ผลการตรวจสุขภาพ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://oia.npust.edu.tw/en/International_scholarship) 
K.  ประกาศนียบตัรอ่ืนๆ (ไม่จ ากดั) 

 
(2) ขั้นตอนการสมคัร: กรุณาส่งเอกสารการสมคัรทั้งหมดมาท่ี : 

ช่ือผูรั้บ : Office of International Affairs, National Pingtung University of Science and Technology 
ท่ีอยู ่: No. 1, Shuefu Road, Neipu, Pingtung 91201, Taiwan      
Tel: +886-8-7740561 
 
หรือสามารถลงทะเบียนออนไลนไ์ดท่ี้  http://www.esit.org.tw 

 
(3) ค่าธรรมเนียมการสมคัร: ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

อีเมลติ์ดต่อ: international@mail.npust.edu.tw 
 
หมายเหตุ: 
1. ผูส้มคัรควรปฏิบติัและส่งเอกสารการสมคัรใหเ้ป็นไปตาม "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส าหรับนกัเรียนต่างชาติศึกษาในไตห้วนั." ระเบียบน้ีมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตก์ระทรวงศึกษาธิการไตห้วนั โดยสามารถตรวจสอบไดท่ี้ 

(http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1) และศึกษาขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง NPUST  
2. ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและกระทรวงศึกษาธิการ 


